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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle og fortalte lidt om programmet for aftenen. Håber vi får en god aften. Repræsentanter fra
forbund, klubber og DGI er til stede.
Årsmødet startede med at Lene Struwe Andersen kårede Årets Ungdomsklub 2017/2018 – Engesvang Badminton.
Derefter fortalte Johnny Freiheit om Miniton i Randers Badminton Klub – PowerPoint præsentation kan ses på kredsens
hjemmeside http://www.badmintonmidtjylland.dk/cms/?&pageid=6137
Dernæst kårede Jens Dall-Hansen Årets Træner, Johnny Freiheit, Randers BK.

Inden selve årsmødet startede, præsenterede de fremmødte sig.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt fremmødte: 9 klubrepræsentanter + bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt gæster.
7 klubrepræsentanter med stemmeret + 4 fra bestyrelsen giver 11/ deltagere med stemmeret

2.

Valg af dirigent
Jesper Munk blev foreslået og valgt med akklamation.
Jesper Munk takkede for valget og konstaterede derefter årsmødets lovlighed. Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej
heller mod beslutningsdygtigheden.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
ingen kommentarer til den skrevne beretning men startede med at sige tak til alle, som har været engageret med
badmintonsporten – bl.a. Hanne, en supergod bestyrelse, mange gode aktivitetsledere og alle klublederne.
TAK FOR JERES INDSATS
JDH talte om udviklingen bredt indenfor badmintonsporten

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Johnny Freiheit, Randers: det vigtigt at fokus også holdes på, at ”stjernerne” også er ”nede på gulvet”.
Karl Lassen, Mammen: har haft stor succes med at leje ud ”i grupper” i stedet for banetimer.
Rene Toft, Badminton Danmark: talte om medlemstal. Det er ude i det ganske land, at der gøres en forskel. Tror meget på,
at samarbejdet med DGI er årsag til fremgangen i Badminton Danmark. Det næste, der skal gøres noget ved, er 25 års reglen!
Poul Erik Hansesgaard, Engesvang: hvor mange medlemmer er der i Badminton Danmark?
Tallene offentliggøres først i næste uge.
Herefter blev årets leder/ledere kåret af Peter Nørgaard Jensen: Karsten Werge og Peder Nissen, begge fra Ikast

Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Dommer: nyt samarbejde med Nordjylland, så det nu er alle kredse vest for Storebælt, der arbejder sammen på
dommerområdet. Der er større afgang af dommere end der kommer nye. Opfordring til klubberne om at få
uddannet nye dommere – eller referees. Man kan godt blive uddannet som referee uden at være dommer.
Senior: stort samarbejde med DGI på holdturneringsområdet. Motion/veteran administreres af DGI landsdelene,
mens Midtjylland administrerer seniorrækkerne serie 2, 3 og 4.
Veteran: jyske mesterskaber er blevet aflyst de sidste 2 år. Forsøger igen i november 2018 – for fuld musik.
Hjælp os med at få budskabet spredt ud over det ganske Vestdanmark.
DM for hold afvikles i Grindsted 5.-6. maj.
Birthe Bach, Vejle blev verdensmester – stort tillykke.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Pia Kruse, Viby: Referee uden at være dommer???? Hvilken uddannelse???
Flemming Holmgaard, Badminton Midtjyllands dommerleder bedes tage kontakt til de klubber, der har
turneringer for at bede dem om at få gang i uddannelse af dommere/referees.
Ungdomsudvalget – fremlagt af formanden, da USU-formanden havde fået forfald på grund af
arbejde
Supplement til den skriftlige beretning - intet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund: gennemgik regnskabet: samme fejl som sidste år: har budgetteret med underskud – kommer ud med
overskud

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Karl Lassen, Mammen: utilfreds med måden, hvorpå man blev tvunget ind i medlemskabet. Budgettet var lagt i
klubben. Bedre timing og varsling ønskes.
Rene Toft: Vi ved godt, at vi har ramt nogen, men tror, at det nok går.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt

5.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

6.

Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2019
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige

8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde 26.
maj 2018 i Vejle

Jens Dall-Hansen – genvalgt med akklamation
Peter Nørgaard Jensen – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Lene Struwe Andersen – ikke på valg
Karsten Westergaard Hansen – genvalgt med akklamation
Pia Kruse – genvalgt med akklamation
Knud B. Nielsen – ikke på valg
Ingen villige til valg. Forsamlingen gav tilladelse til at køre uden
suppleant og selv finde en revisor, hvis det skulle blive nødvendigt inden
førstkommende årsmøde.
Kredsen har 30 personer med stemmeret samt
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig senest 8. maj på Badminton
Danmarks hjemmeside
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=f1e9b744-8d3c-44e2-a7c1-91c59a4371f0

Når tilmeldingsfristen er slut vil bestyrelsen udpege de personer, som får
stemmeret (hvis der melder sig flere end 30)
De 2 formænd (DGI/BD) har snakket om muligheden for at finde fælles
forum for alt det formelle i forbindelse med repræsentantskabsmøderne.
Det kunne godt blive en rigtig god dag.

Arne Tophøj fik ordet for at snakke om den nye rangliste.
12. Eventuelt
a. Brochurer fra RSL blev lagt frem til fri afhentning
b. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og de 2 foredragsholdere og overrakte en vingave som tak for hjælpen
Tak til alle.

c.
Årsmødet slut
kl. 22,20

Kom godt hjem

